
                                                                                                                                                               

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

1. Tytuł konkursu: „MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY – XII 

edycja”2020/2021 pod hasłem: „Innowacyjność i kreatywność drogą do 

samodzielnego budowania kariery zawodowej”. 

Organizator: Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.  

 

2.  Cel konkursu: ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości 

wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez:  

- inspirowanie ucznia do rozwijania pasji, zainteresowań, talentów, 

- zachęcanie  uczniów  do  podejmowania  działań  społeczno-obywatelskich, 

- zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy dotyczącej znajomości zawodów, 

- popularyzację wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. 

3.  Zakres wiedzy i umiejętności: 

      - I stopień wiedza z zakresu: 

 rozwoju edukacji i rozwijania kariery zawodowej 

 systemu edukacji w Polsce 

 zasad sporządzania krótkich filmów we wskazanej przez organizatora aplikacji 

 informacji zawodowej i sposobów ich pozyskiwania 

- II stopień: 

 umiejętności z zakresu wystąpień publicznych 

 umiejętności z zakresu nagrywania filmów za pomocą m.in. smartfona, komputera 

z kamerką lub laptopa i przesłania go do organizatora 

 umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem 

 umiejętności określania osobistych planów krótko -  i długoterminowych 

- III stopień: 

 umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem 

 umiejętności z zakresu wystąpień publicznych 



                                                                                                                                                               

  wiedza dotycząca systemu edukacji w Polsce 

 wiedza dotycząca sieci szkół ponadpodstawowych, wyższych 

4. Adresaci konkursu: 

 W konkursie mogą brać udział uczniowie w wieku 12-19 lat 

– klas VI, VII, VIII szkół podstawowych (kategoria szkoła podstawowa) 

 szkół ponadpodstawowych (kategoria szkoła ponadpodstawowa) 

5. Konkurs jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Udział jest 

bezpłatny i dobrowolny. Konkurs ma charakter indywidualny. 

6. Konkurs ma trzy stopnie: szkolny, rejonowy i wojewódzki. 

Stopień szkolny:  

a. Szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego lub wychowawcy 

upowszechniają konkurs wśród młodzieży danej szkoły i zapisują  chętne osoby 

do dnia 20 lutego 2021 r.   

b. Szkolny koordynator doradztwa zawodowego powołuje 3 – osobową komisję 

szkolną. 

c. Do dnia 5 marca 2021 r. uczniowie wykonują zadanie konkursowe w postaci 

łączenia się przez platformę dostępną do nauki zdalnej z koordynatorem 

i komisją szkolną  i przedstawiają  w formie zdalnej informacje dotyczące 

swojej wiedzy na temat swojej pasji, pomysłu na rozwój jej w przyszłości 

edukacyjno-zawodowej oraz pomysłu na nakręcenie filmu.  

d. W terminie 8 marca 2021 komisja szkolna spośród wszystkich zadań 

konkursowych wybiera maksymalnie 5 uczniów do dalszego etapu.  Sporządza 

protokół  posiedzenia komisji. 

e.  Do dnia 16 marca komisja przesyła pocztą elektroniczną bądź tradycyjną 

zgłoszenie ucznia oraz dokumenty dotyczące RODO (w załączeniu)  na konkurs 

wraz z krótkim opisem pasji ucznia  do Lokalnego Centrum Doradztwa 

Zawodowego. Sposób przesłania filmu zostanie podana w terminie ogłoszenia 

konkursu. 

Stopień rejonowy:  

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. H. Sienkiewicza w Białymstoku ocenia nadesłane ze szkół zadania konkursowe  

w formie filmu do dnia 26 marca b.r. Wyniki zakwalifikowania się do etapu 



                                                                                                                                                               

wojewódzkiego zostaną ogłoszone  do dnia 30 marca b.r. Do etapu wojewódzkiego 

zostaną zakwalifikowani uczniowie zajmujący trzy pierwsze miejsca w kategorii szkoła 

podstawowa i trzy pierwsze miejsca w  kategorii szkoła ponadpodstawowa 

Stopień wojewódzki:  

Prezentacja osobista swojej pasji w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. H. Sienkiewicza w Białymstoku przed komisją konkursową powołaną przez 

Dyrektora w dniu 12 kwietnia 2021 roku ( ze względu na pandemię termin może ulec 

zmianie). Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca w kategorii szkoła podstawowa 

i I, II, III w kategorii szkoła ponadpodstawowa. 

7. Kryteria kwalifikowania uczniów: 

a. W konkursie biorą udział prezentacje, film wykonane przez jednego ucznia.  

b. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników. 

c. W XII edycji konkursu nie mogą brać udziału prezentacje, zgłaszane  

w poprzednich edycjach.  

d. Opiekę nad uczniem obejmuje wychowawca klasy lub szkolny koordynator 

konkursu, wyłoniony przez dyrektora szkoły (np. doradca zawodowy, pedagog, 

wychowawca).  

e. Prezentacja powinna dotyczyć pasji, zainteresowań, hobby ucznia, jak również 

jego rozwoju edukacyjno-zawodowego i planowania kariery. 

f. Forma prezentacji może być dowolna, z wykorzystaniem różnych narzędzi  

i środków. 

g. Maksymalny czas filmu wynosi 10 minut w etapie rejonowym,   

h. Maksymalny czas prezentacji osobistej  wynosi 20 minut w etapie wojewódzkim.  

i.     Opis prezentacji należy przekazać przesłać pocztą e-mailową 

lcdz@ckubialystok.pl lub tradycyjną do organizatora konkursu na adres: 

Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. H. Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15 - 472 

Białystok, z dopiskiem „Moja pasja początkiem drogi do kariery – XII edycja” do 

dnia 16 marca. 

8. Komisja konkursowa ocenia prezentacje i ustala listę laureatów biorąc pod 

uwagę następujące kryteria: 

 oryginalność,  



                                                                                                                                                               

 kreatywność,  

 innowacyjność, 

 sposób prezentowania siebie, swojej pasji,  

 umiejętność występowania przed grupą,  

 posługiwanie się poprawną polszczyzną podczas prezentacji, 

 przestrzeganie regulaminowego czasu prezentacji konkursowej. 

 Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową większością głosów.  

9.  Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w dniu 12 kwietnia 2021 roku ( ze względu 

na pandemię termin może ulec zmianie) – godzina rozpoczęcia będzie podana 

 w odrębnym piśmie. 

 Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ckubialystok.pl,  

w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu wojewódzkiego. 

10. Komisja wraz z organizatorami konkursu przyzna dyplomy i nagrody wybranym 

uczestnikom konkursu, według ustalonych kryteriów. 

 

 

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i szkolnego opiekuna 

konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32,  

15-472 Białystok. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych zwane „RODO”). 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi uczestników i szkolnego opiekuna 

konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery – XII edycja” proszę kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. (85) 651 58 55, e-mail: 

iodo@ckubialystok.pl. 

http://www.ckubialystok.pl/
mailto:iodo@ckubialystok.pl


                                                                                                                                                               

3. Dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie „Moja pasja początkiem drogi do kariery – XII edycja”. 

5. Uczestnikom i szkolnemu opiekunowi konkursu „Moja pasja początkiem drogi do 

kariery – XII edycja”, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

6. Uczestnikom i szkolnemu opiekunowi konkursu „Moja pasja początkiem drogi do 

kariery – XII edycja” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7. Uczestnik i szkolny opiekun konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery – XII 

edycja” zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników i szkolnego opiekuna konkursu „Moja 

pasja początkiem drogi do kariery – XII edycja” nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane uczestników i szkolnego opiekuna konkursu „Moja pasja początkiem drogi do 

kariery – XII edycja” nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane do 

państw trzecich. 

10. Dane uczestników i szkolnego opiekuna konkursu „Moja pasja początkiem drogi do 

kariery – XI edycja”  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, jednak nie dłużej niż do 26.06.2021 r. 

 

 


